
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset, Polstjernan / Zoom kl. 11.25-11.40 

Beslutande 
 

Karina Nordgren (S) 
Bengt Nilsson (S)  
Zofia Henriksson (M) 
Annika Söderberg (S) – deltar via zoom 
Jim Karlsson (S) – deltar via zoom 
Jeanette Nordin (S) – deltar via zoom 
Roger Westin (S) – deltar via zoom 
Robert Kalcik (S) – deltar via zoom 
Lena Hallin (S) – tjänstgör för Peder Norrgård (T)  
Monica Åberg (T) – deltar via zoom, tjänstgör för Ulf 
Lindholm (SD) 
Alf Söderlund (S) – tjänstgör för David Wallin (L) 
 
 
 

Övriga närvarande 
 

Olof Lindstrand, planarkitekt, vice förvaltningschef, §§ 
38-46, 50-55 
Carina Hansson, sekreterare 

Utses att justera Jeanette Nordin (S) och Zofia Henriksson (M) 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret 2021-05-19, kl. 15.30 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Karina Nordgren, ordförande Carina Hansson, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Jeanette Nordin, justerare Zofia Henriksson, justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Miljö- och byggnadsnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2021-05-17 

Anslaget uppsatt den 
2021-05-20 

Anslaget nedtas den 
2021-06-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Miljö- och byggkontoret 

Paragrafer 
§38-§55 

……………………………………………………………….. 

 

Carina Hansson, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 38 Sammanträdet öppnas 
§ 39 Anteckna närvarande 
§ 40 Mötets former och genomförande 
§ 41 Utse justerare 
§ 42 Fastställa ärendelista 
§ 43 Information - Ändring av detaljplan för ny villabebyggelse i Söråker 
§ 44 Ri 1:7 - Ansökan om dispens från strandskydd 
§ 45 Norrberge S:5 - Ansökan om dispens från strandskydd 
§ 46 Söråker 11:1 - Ansökan om dispens från strandskydd 
§ 47 Mällby 3:23 - Förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus 
§ 48 Stångrid 3:13 - Ansökan bygglov, nybyggnad av affärslokal 
§ 49 Strand 4:81 - Förhandsbesked, avstyckning av tre småhustomter 
§ 50 Fyramånadersrapport MBN 2021 
§ 51 Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
§ 52 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 53 Anmälningar 
§ 54 Delegationer 
§ 55 Inkomna handlingar 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 38 
Sammanträdet öppnas 
MBN/2021:56 
 
Ärendet 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39 
Anteckna närvarande 
MBN/2021:57 
 
Ordföranden gör upprop vilka ledamöter och ersättare som är närvarande samt vilka som är 
tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.  
 
Handlingar till dagens sammanträde har utsänts elektroniskt till miljö- och byggnadsnämndens 
ledamöter och ersättare och nämnden beslutar därmed att sammanträdet är behörigt utlyst. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40 
Mötets former och genomförande 
MBN/2021:55 
 
Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. Mötet 
beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41 
Utse justerare 
MBN/2021:58 
 
Utse Jeanette Nordin (S) och Zofia Henriksson (M) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret 2021-05-19 klockan 15.30. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42 
Fastställa ärendelista 
MBN/2021:59 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Nämnden fastställer ärendelistan.  
 
_____  
 
Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 43 
Information - Ändring av detaljplan för ny villabebyggelse i Söråker 
MBN/2020:1552 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Godkänna informationen. 
 
_____ 
 
Ärendet 
Miljö- och byggkontoret återkopplar om synpunkter till detaljplanen. Lekplatsen är tänkt att vara kvar 
och i kommunal regi.  
 
Tidigare handläggning i ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått samrådshandlingarna gällande ändring av detaljplan för ny 
villabebyggelse i Söråker intill Sörviksgatan för yttrande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-02-08 § 9 att yttra sig i enlighet med vad som anges under 
rubriken Bedömning i Tjänsteutlåtandet. 
 
Nämnden väckte frågan varför lekplatsen blev omgjord till park, när kommunens agenda är barnen 
först? 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44 
Ri 1:7 - Ansökan om dispens från strandskydd 
MBN/2021:369 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd med stöd av 7 kap. 18 c § punkt 3 
miljöbalken, MB. Dispensen avser den yta som vindskyddet upptar på marken.  
 
Avgiften för beslutet är 4 200 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd med 
stöd av 7 kap. 18 c § punkt 3 miljöbalken, MB. Dispensen avser den yta som vindskyddet upptar på 
marken.  
 
Avgiften för beslutet är 4 200 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av ett vindskydd på Storgrundet. Syftet är att förbättra tillgängligheten till 
området och utveckla nya/nuvarande fiskeplatser med närhet till rastplats/vindskydd. Det berörda 
vindskyddet avses att uppta 9 m2.  
 
Tomtplatsavgränsningen utgörs den yta som vindskyddet upptar på marken.   
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2021-04-01 
Situationsplan registrerad 2021-04-01 
Ritningar registrerade 2021-04-01 
Foton från besök, daterad 2021-04-23 
Yttrande från ekolog, registrerad 2021-04-21 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande via e-post 
Länsstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet.  
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45 
Norrberge S:5 - Ansökan om dispens från strandskydd 
MBN/2021:367 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja strandskyddsdispens för en biologisk toalett intill befintligt vindskydd och grillplats med stöd av 
7 kap. 18 c § punkt 3 miljöbalken, MB. Dispensen avser den yta som byggnationen upptar på marken.  
 
Avgiften för beslutet är 4 200 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
______ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för en biologisk toalett intill 
befintligt vindskydd och grillplats med stöd av 7 kap. 18 c § punkt 3 miljöbalken, MB. Dispensen avser 
den yta som byggnationen upptar på marken.  
 
Avgiften för beslutet är 4 200 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg.  
 
Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av biologisk toalett intill befintligt vindskydd och grillplats på Skäftesholmen, 
även kallad Helenas holme. Toaletten är en del i projektet att utveckla fiskevårdsområdet med aktivt 
friluftsliv och rekreation.  
 
Toalettbyggnaden upptar 6,4 m2 och en mindre trall på cirka 4, 4 m2 byggs till byggnaden. 
Tomtplatsavgränsningen utgörs av toalettens yta.  
 
Befintligt vindskydd är placerat på en sandyta där det inte finns någon växtlighet. Till holmen kommer 
man lättast via båt eller kanot, under delar av året går det även att vada över älven från Norrberge. 
Vindskyddet har hanterats med strandskyddsdispens i ärende MBN/2020:750.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2021-04-01 
Situationsplan registrerad 2021-04-01 
Ritningar registrerade 2021-04-01 
Foton från besök inför dispens för vindskyddet, daterad 2020-07-27 
Yttrande från ekolog, daterad 2021-04-22 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till: 
Sökande via e-post 
Länsstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46 
Söråker 11:1 - Ansökan om dispens från strandskydd 
MBN/2021:420 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja strandskyddsdispens för anläggandet av ny traverskran för båtlyft med stöd av 7 kap. 18 c § 
punkt 3 miljöbalken, MB. Dispensen avser den yta som åtgärden upptar på marken.  
 
Avgiften för beslutet är 4 200 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för anläggandet av ny traverskran 
för båtlyft med stöd av 7 kap. 18 c § punkt 3 miljöbalken, MB. Dispensen avser den yta som åtgärden 
upptar på marken.  
 
Avgiften för beslutet är 4 200 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av traverskran för båtlyft inom Söråkers småbåtshamn. Traverskranen är 
eldriven och avses för lyft av medlemmar i båtsällskapets båtar. Den nya traverskranen är tänkt att 
ersätta befintlig mobilkran, en äldre dieseldriven modell.  
 
Båtlyften är tänkt att placeras inom befintlig småbåtshamn i närhet till båtskjulen. Efter besök på plats 
beskrevs den nya platsen för upptagning av båtar lämpligare än befintlig plats.  
 
Som särskilt skäl för dispens anges att: 

- Dispensen behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och kan inte 
tillgodoses utanför området 

 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2021-04-12 
Situationsplan registrerad 2021-04-12 
Ritningar och montage registrerade 2021-04-12 
Foton från besök, daterad 2021-05-06 
Yttrande från ekolog, registrerad 2021-05-10 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag skickas till: 
Sökande via e-post 
Länsstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 47 
Mällby 3:23 - Förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus 
MBN/2021:206 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 17 § samt 2 kap. 5 § plan- och 
bygglagen, PBL med följande villkor: 
 
1. Tillstånd för avloppsanläggning ska sökas hos miljö- och byggkontoret.  
2. Vattentäkt ska redovisas med kvalitet och kapacitet. 
3. Geoteknisk mark- och radon undersökning ska redovisas inför bygglovsprövning. 
4. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid så 

upphör tillståndet att gälla. 
5. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
Avgiften för beslutet är 14 092 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
_____ 
 
Planarkitekt Olof Lindstrand deltar inte i ärendets handläggning eller beslut. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med stöd 
av 9 kap. 17 § samt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL med följande villkor: 
 
1. Tillstånd för avloppsanläggning ska sökas hos miljö- och byggkontoret.  
2. Vattentäkt ska redovisas med kvalitet och kapacitet. 
3. Geoteknisk mark- och radon undersökning ska redovisas inför bygglovsprövning. 
4. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid så 

upphör tillståndet att gälla. 
5. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
Avgiften för beslutet är 14 092 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg 
 
Ärendet 
Sökanden har ansökt om förhandsbesked för planerad avstyckning och nybyggnad av fritidshus i ett 
plan på ca 100 m2. Vatten och avlopp ska lösas genom enskilda anläggningar. Föreslagen tomt är 
placerad i närhet av enskild väg.  
 
Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2021-03-02 
Situationsplan registrerad 2021-03-02 
Yttrande från miljöenheten registrerad 2021-05-03 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Sökande via brev  
Miljöenheten Marc Liljeström 
Lantmäteriet 
 
Beslutet delges till: 
Ägare till fastigheten Mällby 3:23 och Ava 1:18 
 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 48 
Stångrid 3:13 - Ansökan bygglov, nybyggnad av affärslokal 
MBN/2021:339 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja bygglov för affärslokal med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvariges Ulf Lindqvist, behörighet Kvalificerad art, 
godkänns som kontrollansvarig till projektet.  

Avgiften för beslutet är 22 764 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
_____ 
 
Planarkitekt Olof Lindstrand deltar inte i ärendets handläggning eller beslut. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för affärslokal med stöd av 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen, PBL.  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvariges Ulf Lindqvist, behörighet Kvalificerad art, 
godkänns som kontrollansvarig till projektet.  

Avgiften för beslutet är 22 764 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av en obemannad matbutik. Byggnaden placeras på en hårdgjord yta på ca 
700 m2 där byggnaden upptar ca 54 m2. Byggnaderna utformas med liggande träpanel i vitt, svart 
plåttatak med en lutning på 80. Grunden uppförs med betongplattor. Uppvärmning sker med 
luftvärmepump. Ingen VA anslutning är aktuell i dagsläget. Ny infart ordnas mot väg 691.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg 
Ansökan registrerad 2021-03-30. 
Situationsplan registrerad 2021-03-30. 
Ritningar registrerad 2021-03-30. 
Yttrande från miljöenheten daterat 2021-04-23. 
Trafikverkets beslut om ny anslutning registrerad 2021-04-01. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Protokollsutdrag till: 
Verksamhetsutövare/Sökande via brev eller e-post 
Kontrollansvarig via brev eller e-post 
Skatteverket 
SCB 
 
Beslutet delges till: 
Ägare till fastigheten Stångrid 2:17 och 3:11 
 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49 
Strand 4:81 - Förhandsbesked, avstyckning av tre småhustomter 
MBN/2020:44 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Bevilja förhandsbesked för 3 villatomter med stöd av 9 kap. 17 § samt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen, 
PBL. med följande villkor: 
 
1. Byggnaderna ska anpassas till lokal byggnadstradition. 
2. Vatten och avlopp ska anslutas till kommunalt ledningsnät. 
3. Geoteknisk mark. Och radonundersökning ska redovisas innan projektet får påbörjas. 
4. Tillstånd till ny anslutning mot den enskilda vägen ska inhämtas från vägföreningen. 
5. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs ingen ansökan om bygglov inom denna tid 

så upphör tillståndet att gälla. 
6. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
_____ 
 
Planarkitekt Olof Lindstrand deltar inte i ärendets handläggning eller beslut. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked för 3 villatomter med stöd av 9 kap. 
17 § samt 2 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL. med följande villkor: 
 
1. Byggnaderna ska anpassas till lokal byggnadstradition. 
2. Vatten och avlopp ska anslutas till kommunalt ledningsnät. 
3. Geoteknisk mark. Och radonundersökning ska redovisas innan projektet får påbörjas. 
4. Tillstånd till ny anslutning mot den enskilda vägen ska inhämtas från vägföreningen. 
5. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs ingen ansökan om bygglov inom denna tid 

så upphör tillståndet att gälla. 
6. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
Avgiften för beslutet är 14 092 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan 
skickas separat.  
 
Beslutsmotivering 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i Tjänsteutlåtande bygg. 
 
Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för 3 villatomter enligt inlämnade handlingar. Villatomterna styckas från 
Strand 4:81 och ansluts till kommunalt vatten och avlopp. För att nå tomterna behöver nya infarter 
ordnas till enskild väg. 
 
Området utgör sammanhållen bebyggelse och är beläget inom gles bebyggelse enligt kommunens 
översiktsplan. Inga fornlämningar eller kulturmiljöer finns i närområdet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ägare till fastigheten Strand 4:89 har framfört synpunkter på tänkt åtgärd. Fastighetsägarna är orolig för 
att kapaciteten för vattenförsörjningen kommer att påverkas negativt. Det har även synpunkter på ökad 
trafik på den redan smala Nybovägen. 

 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet t ex: 
Tjänsteutlåtande bygg. 
Ansökan registrerad 2020-01-10. 
Situationsplan registrerad 2021-04-19. 
Tomtplatsavgränsning enligt länsstyrelsens beslut registrerat 2021-04-19. 
Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd registrerat 2021-04-19. 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Verksamhetsutövare/Sökande via brev eller e-post 
Lantmäteriet 
 
Exp     /     2021 
 
Överklagandehänvisning bifogas till beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnd 2021-05-17 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 50 
Fyramånadersrapport MBN 2021 
MBN/2021:508 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Godkänna fyramånadersrapporten. 
 
_____ 
 
Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att godkänna fyramånadersrapporten.  
 
Ärendet 
Enligt den nya styrmodellen har en uppföljningsplan för kommunens verksamheter tagits fram. Planen 
redovisar att nämnder ska rapportera bidrag till fullmäktiges mål samt ekonomiskt utfall och prognos 
efter fyra månader, efter åtta månader och efter tolv månader. 
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§ 51 
Ekonomi / Personal / Intern kontroll 
MBN/2021:74 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
_____ 
 
Budget  
Förvaltningschef Klas Lundgren informerar om resultatet för mars och april månad under § 50 
Fyramånadersrapport MBN 2021.  
 
Intern kontroll av fakturor  
Intern kontroll av inkommande fakturor inom bostadsanpassning har utförts utan erinran, mars och 
april 2021. Avvikelse – endast en inkommande faktura fanns för inkommande bostadsanpassning i april 
månad. 
 
Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden har utförts utan erinran, mars 
och april 2021.  
 
Personal 
Planarkitekt Olof Lindstrand informerar om att under april/maj har rekryteringar för en visstidsanställd 
miljöinspektör samt en miljöinspektör/ekolog pågått. Intervjuer har påbörjats och ytterligare planeras 
under maj månad. 
 
Förvaltningen har anställt en mät- och markingenjör, Per Eklund. 
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§ 52 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
MBN/2021:75 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Information 
Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs 
samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit nämndärenden. Det 
ger i sin tur nämnden information och därmed möjlighet att styra och eventuellt rätta till brister i 
verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande 
prioriteringar om sådana krävs under året. 
 
Tobaks- och alkoholhandläggare tjänstledig 
Under perioden 19 april -30 september är vår tobaks- och alkoholhandläggare tjänstledig. Detta innebär 
ett högre arbetstryck på framförallt vår livsmedelsinspektör då ovannämnd tjänst delvis också jobbade 
med livsmedelstillsyn.  
 
Avtal med Sollefteå om bygglov 
Samverkansavtalet för att lösa eventuell personalbrist och stopp i handläggningen inom byggområdet. 
Inledande genomgång mellan kommunerna av ärenden och vilka uppgifter det skulle kunna innebära 
har skett och sammanställts till ansvarig chef för respektive kommun.. 
 
Förlängt avtal med ekolog 
Byggenheten har förlängt avtalet med ekolog för stöd i framförallt arbetet med strandskyddsdispenser.  
 
Förlängning av arbete hemifrån 
Den 7 april beslutades att arbete hemifrån ska gälla fram till 30 juni. Miljö- och byggkontorets enheter 
jobbar aktivt med skapa olika forum där vi kan träffas och ta en digital fika i syfte med minska 
isoleringen och höja moralen. 
 
Pågående rekryteringar 
Under april/maj har rekryteringar för en visstidsanställd miljöinspektör samt en miljöinspektör/ekolog 
pågått. Intervjuer har påbörjats och ytterligare planeras under maj månad. 
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§ 53 
Anmälningar 
MBN/2021:72, MBN/2020:465 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärenden 
 
Kultur- och tekniknämndens beslut § 42 2021-04-21 – Lokalresursplan, återrapportering av kultur- och 
teknikförvaltningens arbete. 
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§ 54 
Delegationer 
MBN/2021:71 
 
Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  
 
Delegationerna läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
Ärenden 
Beslutsnummer Beteckning Beskrivning 
MBN DEL/2020 § 661 
 
 
MBN DEL/2021 § 121 

MBN/2020:1107 
 
 
MBN/2021:144 

Norrberge 1:112 - yttrande gällande ansökan om 
tillstånd enligt 9 kap miljöbalken vid verksamheten 
vid Sundsvall-Timrå Airport 
Föreläggande komplettering 

MBN DEL/2021 § 122 MBN/2021:205 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 123 MBN/2021:176 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 124 MBN/2021:109 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 125 MBN/2019:887 Slutbesked etapp 1 
MBN DEL/2021 § 126 MBN/2019:1703 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 127 MBN/2019:349 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 128 MBN/2021:257 Beslut om registrering 
MBN DEL/2021 § 129 MBN/2021:178 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 130 MBN/2021:251 Bygglov med startbesked, fasadändring 
MBN DEL/2021 § 131 MBN/2021:150 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 132 MBN/2021:60 Bygglov och startbesked, byggvaruhandel 
MBN DEL/2021 § 133 MBN/2021:210 Startbesked, installation eldstad 
MBN DEL/2021 § 134 MBN/2019:573 Beslut tidsbegränsat slutbesked nr 2 
MBN DEL/2021 § 135 MBN/2019:52 VIVSTA 3:95 ANMÄLAN ENLIGT § 28 OCH 

EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRD 
MBN DEL/2021 § 136 MBN/2020:1448 Startbesked stålstomme 
MBN DEL/2021 § 137 MBN/2021:179 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 138 MBN/2020:1392 Beslut startbesked 
MBN DEL/2021 § 139 MBN/2019:11 Beslut slutbesked 
MBN DEL/2021 § 140 MBN/2020:1240 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 141 MBN/2021:185 Bygglov & startbesked, nytt garage och rivning 

befintligt 
MBN DEL/2021 § 142 MBN/2021:119 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 143 MBN/2017:984 Interimistiskt slutbesked 
MBN DEL/2021 § 144 MBN/2021:216 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 145 MBN/2021:269 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 146 MBN/2021:6 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
MBN DEL/2021 § 147 MBN/2021:204 Beslut -dörröppnare hiss, stödhandtag, tröskelramp. 
MBN DEL/2021 § 148 MBN/2021:246 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 149 MBN/2021:159 Bygglovsbeslut 
MBN DEL/2021 § 150 MBN/2020:860 Beslut att inte ingripa 
MBN DEL/2021 § 151 MBN/2021:284 Delegationsbeslut - anmälan installation bergvärme 

Fagervik 1:140 
MBN DEL/2021 § 152 MBN/2021:252 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 153 MBN/2021:316 Registrering av livsmedelsanläggning 
MBN DEL/2021 § 154 MBN/2021:160 Yttrande ang gödsling av skogsmark 
MBN DEL/2021 § 155 MBN/2020:245 Slutbesked, transitlager och skyltning 
MBN DEL/2021 § 156 MBN/2018:1 Slutbesked, tillbyggnad av fritidshus 
MBN DEL/2021 § 157 MBN/2021:242 Beslut - tröskelkil 
MBN DEL/2021 § 158 MBN/2013:726 Beslut att inte ingripa 
MBN DEL/2021 § 159 MBN/2021:217 Föreläggande om komplettering 
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MBN DEL/2021 § 160 MBN/2021:201 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 161 MBN/2019:609 Nytt bygglovsbeslut med startbesked 
MBN DEL/2021 § 162 MBN/2020:912 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 163 MBN/2020:301 Interimistiskt slutbesked för del av byggnaden 
MBN DEL/2021 § 164 MBN/2019:1586 Beslut att inte ingripa 
MBN DEL/2021 § 165 MBN/2021:138 Beslut knäfritt kök. 
MBN DEL/2021 § 166 MBN/2021:241 Bygglov och startbesked, tillbyggnad av fritidshus 
MBN DEL/2021 § 167 MBN/2021:191 Delegationsbeslut - anmälan installation bergvärme 
MBN DEL/2021 § 168 MBN/2021:363 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 169 MBN/2020:1194 Återtagen ansökan 
MBN DEL/2021 § 170 MBN/2021:41 Startbesked grund 
MBN DEL/2021 § 171 MBN/2020:908 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 172 MBN/2021:44 Beslut om debitering 
MBN DEL/2021 § 173 MBN/2021:233 Bygglov uterum 
MBN DEL/2021 § 174 MBN/2019:1601 Beslut att inte ingripa 
MBN DEL/2021 § 175 MBN/2021:282 Återtagen ansökan 
MBN DEL/2021 § 176 MBN/2021:153 Bygglov och startbesked för skylt 
MBN DEL/2021 § 177 MBN/2018:861 startbesked 
MBN DEL/2021 § 178 MBN/2021:347 Beslut Montering av kil vid balkongtröskel. 
MBN DEL/2021 § 179 MBN/2021:42 Beslut  borttagning av 3 trösklar. 
MBN DEL/2021 § 180 MBN/2020:888 Startbesked, tillbyggnad av bostadshus 
MBN DEL/2021 § 181 MBN/2021:380 Beslut reparation av elrullstolsgarage 
MBN DEL/2021 § 182 MBN/2021:308 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 183 MBN/2021:271 Beslut -ramp vid entré 
MBN DEL/2021 § 184 MBN/2021:201 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 185 MBN/2021:325 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 186 MBN/2021:425 Delegationsbeslut - anmälan installation bergvärme 
MBN DEL/2021 § 187 MBN/2021:358 Startbesked, attefallsbyggnad 
MBN DEL/2021 § 188 MBN/2021:402 Beviljat strandskydd 
MBN DEL/2021 § 189 MBN/2018:565 Slutbesked, nybyggnad och rivning av garage 
MBN DEL/2021 § 190 MBN/2020:1384 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 191 MBN/2021:427 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 192 MBN/2021:144 Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 
MBN DEL/2021 § 193 MBN/2021:385 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 194 MBN/2021:311 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 195 MBN/2021:409 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 196 MBN/2021:441 Delegationsbeslut - anmälan installation bergvärme 

Ri 1:292 
MBN DEL/2021 § 197 MBN/2021:318 Granskning 
MBN DEL/2021 § 198 MBN/2021:37 Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
MBN DEL/2021 § 199 MBN/2021:387 Bygglov och startbesked 
MBN DEL/2021 § 200 MBN/2021:117 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 201 MBN/2021:385 Bygglov och startbesked, nybyggnad av 

komplementbyggnad 
MBN DEL/2021 § 202 MBN/2021:192 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 203 MBN/2020:1433 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 204 MBN/2021:183 Ärendet avskrivs. 
MBN DEL/2021 § 205 MBN/2021:6 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 206 MBN/2021:314 Beslut - Tillstånd anläggande av enskilt avlopp med 

wc 
MBN DEL/2021 § 207 MBN/2021:465 Startbesked, nybyggnad attefallsåtgärd 
MBN DEL/2021 § 208 MBN/2021:217 Startbesked, nybyggnad attefallsåtgärd 
MBN DEL/2021 § 209 MBN/2021:463 Delegationsbeslut - anmälan installation bergvärme 
MBN DEL/2021 § 210 MBN/2021:308 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 211 MBN/2021:141 Beslut - Ansökan enskilt avlopp 
MBN DEL/2021 § 212 MBN/2021:394 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 213 MBN/2021:459 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 214 MBN/2020:1406 Delslutbesked 
MBN DEL/2021 § 215 MBN/2021:280 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 216 MBN/2021:43 Startbesked, nybyggnad av bostadshus 
MBN DEL/2021 § 217 MBN/2021:159 Startbesked, nybyggnad av bostadshus och garage 
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MBN DEL/2021 § 218 MBN/2021:364 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 219 MBN/2021:363 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 220 MBN/2021:383 Beslut fjärröppnare till entréport. 
MBN DEL/2021 § 221 MBN/2021:129 Beslut - Tillstånd för yrkesmässig spridning av 

bekämpningsmedel 
MBN DEL/2021 § 222 MBN/2021:246 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 223 MBN/2017:1302 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 224 MBN/2021:495 Beslut utjämning av nivåskillnad och stödhandtag. 
MBN DEL/2021 § 225 MBN/2021:419 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 226 MBN/2021:494 Borttagning av trösklar. 
MBN DEL/2021 § 227 MBN/2021:379 Beslut - Anmälan om spridning av kemiska 

bekämpningsmedel 
MBN DEL/2021 § 228 MBN/2021:398 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 229 MBN/2019:726 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 230 MBN/2021:297 Beslut - Tillstånd yrkesmässig spridning av 

bekämpningsmedel 
MBN DEL/2021 § 231 MBN/2021:41 Startbesked överbyggnad 
MBN DEL/2021 § 232 MBN/2021:448 Startbesked eldstad 
MBN DEL/2021 § 233 MBN/2021:216 Startbesked, Attefallsbyggnad 
MBN DEL/2021 § 234 MBN/2021:407 Föreläggande komplettering 
MBN DEL/2021 § 235 MBN/2021:408 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 236 MBN/2021:510 Delegationsbeslut -  anmälan installation bergvärme 

Ala 1:37 
MBN DEL/2021 § 237 MBN/2021:511 Delegationsbeslut - anmälan installation bergvärme 

Edsgården 1:45 
MBN DEL/2021 § 238 MBN/2020:917 Byte av kontrollansvarig 
MBN DEL/2021 § 239 MBN/2021:518 Yttrande till polisen 
MBN DEL/2021 § 240 MBN/2015:603 Beslut lovföreläggande 
MBN DEL/2021 § 241 MBN/2021:519 Delegater från och med 210501 
MBN DEL/2021 § 242 MBN/2021:144 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 243 MBN/2021:434 Startbesked 
MBN DEL/2021 § 244 MBN/2020:1488 Beslutsattestanter Miljö- och byggkontoret från och 

med 2021-05-01 
MBN DEL/2021 § 245 MBN/2020:678 Rättidsprövning Göran Nilsson 
MBN DEL/2021 § 246 MBN/2015:1163 Slutgiltigt slutbesked, nybyggnad fritidshus 
MBN DEL/2021 § 247 MBN/2021:455 Föreläggande komplettering 
MBN DEL/2021 § 248 MBN/2021:498 Bygglov 
MBN DEL/2021 § 249 MBN/2021:382 Beslut - Tillstånd för yrkesmässig spridning av 

bekämpningsmedel 
MBN DEL/2021 § 250 MBN/2021:448 Slutbesked, eldstad 
MBN DEL/2021 § 251 MBN/2021:477 Startbesked, eldstad 
MBN DEL/2021 § 252 MBN/2020:539 Slutbesked 
MBN DEL/2021 § 253 MBN/2021:429 Komplettering 
MBN DEL/2021 § 254 MBN/2021:442 Föreläggande om komplettering 
MBN DEL/2021 § 255 MBN/2021:455 Beslut startbesked 
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§ 55 
Inkomna handlingar 
MBN/2021:70 
 
Ärendet 
Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista. 
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